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 (580310662ע"ר )"נתיבי האש"  600עמותת חטיבה 

 30.07.2015וועד המנהל  :פרוטוקול

 

 נוכחים:

, איבי , אהוד גרוסהרריאלי יובל וייס, אהרון נרקיס, עובד מעוז, עופר עידן, טוביה רביב, שמעון היבש, אריה בשן, שמעון שרון,  

 (12רותם. )ס"כ 

 (18, רוני לניאדו, הרצל רבה, איתן כהן, ניסים שלום )שלמה רון, ני אורון, יורם דורי, ערן גרשון: ח חסרים

  17:45נפתחה בשעה  17:30שנועדה לשעה  האסיפה,

 

 על סדר היום:

  סוכות )איבי(ארגון כנס 

  העמותהשל גבי בר גיורא מהנהלת התפטרותו הודעת 

 בקשתו של אהוד גרוס להצטרף להנהלת העמותה 

 העמדתו של אהרון נרקיס לשמש כ מ"מ מקום יו"ר העמותה ומזכיר העמותה 

  דיון והחלטה – 847ע"י חטיבה  600פרשת אימוץ עמותה 

 )תחילת אתר האינטרנט החדש ) איתן כהן וגבי בר גיורא 

  אריה בשן(אתר החדש הווח ודיפרויקט איסוף חומרים עבור אתר האינטרנט החדש( 

  לאנדרטה 3דיווח של טוביה על התקדמות שביל גישה משער 

  יצא לאור בכנס סוכות )עופר עידן( 17מס  600בטאון עמותה 

 

 אירגון כנס סוכות .1

 : באנדרטה 15.00בשעה  היום  01.10נקבע לתאריך   .1.1

 ניסים שלום, הרצל רבה, נרקיס אהרון, אלי הררי ,, אריה בשן, רוני לניאדואיבי רותם:  -צוות אחראי  .1.2

תכנית הארוע, זימון אנשים ואירגון כללי גולל תאום מול לטרון יקבע לאחר שצוות סוכות יתכנס ויקבע, לביצוע  .1.3

 במיידי

 בביתו של הרצל 5.08נקבעה פגישה של צוות מצוצם בראשות הרצל רבה, אהרון נרקיס ואיבי רותם ב  .1.4

 מינוי אהוד גרוס כחבר הנהלה / גבי בר גיורא מהנהלת העמותה שלהודעת התפטרותו  .2

מהנהלת העמותה עקב סיבות אישיות, אנו מברכים את גבי על העשייה  התפטרותוגבי הודיע לכל חברי העמותה על  .2.1

 .ההנהלה קיבלה את ההודעה  .הרבה שתרם עד היום

ההנהלה למנות חבר עמותה רשום  תרשאי מתפטר( 15במידה ואחד מחברי ההנהלה )מתוך ה בהתאם לחוק העמותות .2.2

 כמחליפו בהנהלה, ללא אישור האסיפה הכללית וכך נעשה.

 .בעד להצטרף כחבר הנהלה מן המינין, ברכות ועשייה רבה ומבורכת 7גרוס התמנה ברב מוחלט של  הודא .2.3
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 אריה בשן גער במכתבו של דני קריאף בנושא גבי בר גיורא –הערה  .2.4

 )אריה בשן( החדש תקדמות האתרהו ים עבור אתר האינטרנט החדשפרויקט איסוף חומר .3

 אריה מסר שהוא בשלבים מתקדמים ביותר של סריקת החומר שכבר נמסר לידיו ונותר ספר אחת לסריקה. .3.1

 .יש להמשיך באיסוף החומרים בטווח המיידי .3.2

 האתר בשלבים מתקדמים ביותר ויהיה ניתו להציג אותו בכנס סוכות.  .3.3

 יצא לאור בכנס סוכות )עופר עידן(מתחדש ו 71מס  600בטאון עמותה  .4

 ולאחר שלב הזה לא ניתן לבצע שינויים ל"אמבדינג" ומר הגרפי מוכןח .4.1

 הבטאון מתוכנן לצאת לאור לקראת כנס סוכות בספטמבר. .4.2

 עמודים 16הבטון יהיה בצבע ובעל  .4.3

 רהתחר מכן יוחלט כיצד לשלוח או לחלק את היאהחלוקה תתבצע בכנס סוכות ול .4.4

 ולהעניק מקום של כבוד. עמוד של יקירי העמותה. לעמותהנרקיס מבקש לצרף עמוד של תורמים משמעותיים  .4.5

 :340מאוגדת נחשונים  874דיווח על העברת שם, מורשת ותג לחטיבה  .5

 התקיים דיון מעמיק ורציני בנושא זה כאשר העיקר כתוב בצורה פרטנית בהמשך: 5.1

 ?600בין האם חטיבה אחרת תרצה מרצונה לאמץ ולהחליף את שמה ללהשמעון שרון: מעונין  5.2

נרקיס : לנו אין שום מורשת למעט את שלנו ולא רואה שום טעם בסיפוח, לא זקוקים לכל סיוע של יחידות אחרות  5.3

 למעט הלוגיסטיקה וכספים.

 מת.לחטיבה סדירה או חטיבת מילואים קיי 600בשם הרצל: מאד בעד תהליך השידוך  5.4

 847החללים מהחטיבה המאמצת הקודמת ומתנגד לתהליך הסיפוח ל 13עופר עידן: בעד המשך טיפול ב  5.5

בלבד, מציע למטכ"ל שכל חטיבה שפורקה תאומץ על ידי   8חטיבות בצה"ל ופורקו רובם, נותרו  34אהוד גרוס :היו  5.6

+ נציגים שונים, מציע שאנו נשתתף  847יחידה סדירה לצורכי לוגיסטיקה בלבד. מתקיימת ישיבה בקרוב במז"י עם מחט 

בקריה ואהוד ואנוכי נתייצב  16.09נוכח בישיבה. הישיבה תתקיים ב  נביע דעה נגד האימוץ המוצע ונציג שלנו חייב להיותו

 שם.

 עובד מעוז: חושב שאנו זקוקים לעזרה חומרית אך בשום אופן לא ניתן להעביר מורשת מיחידה ליחידה אחרת. 5.7

 החללים, הם מטופלים על ידי יחידת הנפגעים של צה"ל 13אנו לא מזניחים את הטיפול של  5.8

 ה רביב: מאד מבייש לשלוח מכתב ולבקש את הביטול של מה שאנו ביקשנו.טובי 5.9

 אלי הררי : לא בושה להגיד שטעינו ויש להפסיק לחפש כל מיני אחיות חורגות. 5.10

ולכתוב  847חברי ההנהלה הנוכחים הוחלט נגד אימוץ של חטיבה  7ב מוחלט של והחלטה: בר

 ו ) אהוד גרוס ינסח וישלח למוטבים בהקדם(מכתב מסודר על למטכ"ל ולמז"י על החלטה ז

 :ושונות החלטות . 7

  נקבעה לאנדרטה 3 חלעמותת לטרון בכדי שיבצעו שביל להליכת נכים והולכי רגל משט פנהטוביה ,

 . בנושא זה 16.00בשעה  12.08גישה עם חנן ברנשטיין, טוביה נרקיס ואיבי בפ

  ברכות  –נרקיס נבחר לאחר דיון קצר עם הרבה קומפלימנטים למ"מ יו"ר העמותה ולמזכיר העמותה

 רבות והצלחה בתפקידו החדש, אני בטוח שיקל מאד על כל פעילות העמותה!!!
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 !!!אריה בשן: באחריותו ובביצועו יכתב מכתב פרידה מגבי, נא לעדכן ביצוע 

 

 רשם איבי רותם

 

 

 

 51:20הישיבה ננעלת. השעה 

______________________ 

 הוועד המנהל, יו"ר איבי רותם
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